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Stavíme novou budovu pro speciální školu
V minulém vydání Nově v Neratově jsme zmínili investiční záměry, které mají být realizovány nebo zahájeny v tomto roce. Uvedený se-

znam byl značněNerato
obsáhlý, přesto ani zdaleka ne úplný. Pro úplnost doplňujeme výčet akcí o Janský most a vybudování nového Inko1Výtvarný
centra. Přinášíme bližší pohled na jednu z největších akcí, která byla již započata – je jí nová budova pro základní speciální školu.

Když v roce 2014 zřídilo Sdružení Neratov základní speciální
školu, svitla naděje pro mnoho rodin ze širokého okolí. Rodin,
ve kterých žijí děti se středně těžkým i těžkým mentálním
poškozením, kombinovanými vadami či poruchami autistického spektra. Ředitelka školy Bronislava Havlíková se obklopila
několika blízkými spolupracovníky z předchozího působení.
Kolektiv poté doplnili další učitelé a asistenti. V prostorách
bývalé školy v Bartošovicích tak v roce 2014 začalo vyučování
ve třech třídách. Dnes do školy dochází 20 žáků, pracuje v ní
14 učitelů a asistentů. Cílem nové investice není navýšení
kapacity tříd. Přízemní budova bude stát na pozemku vedle
zahrady stávající školy.

„Bude bezbariérová, bezpečná a přehledná. Uvolněné prostory
ve stávající budově využijeme ke zřízení stacionáře a terapeutické dílny – aby absolventi naši základní školy mohli pokračovat v přípravě pro život. Jako benefit vnímáme možnost
zřízení cvičné kuchyňky a družiny. Rozšíření prostor usnadní i
bohatou spolupráci a vzájemné navštěvování s ostatními speciálními školami. V rámci integrace máme moc hezkou spolupráci s několika „zdravými“ školami. Tímto sdružováním naplňujeme především volnočasové aktivity“ uvedla před časem
ředitelka školy Broňa Havlíková. Tenkrát to znělo jako sen –
dnes je to skutečností, protože stavba byla zahájena.
.
red.

Na novou školu se těší především děti
Při každé návštěvě zahrady děti pozorují, co se událo nového na stavbě „nové školičky“. A snaží se pomáhat, aby stavba byla co
nejdříve dokončena. Nejraději sbírají kamínky – dělají pořádek…
Petr Žitný, učitel

Podporujeme a propagujeme integraci do plnohodnotného života
S Pardubickým krajem realizujeme projekt EÚ

Den Země v Pardubicích s naší účastí

Máte zájem pracovat v Neratově? Pokud jste uchazečem o zaměstnání více jak 4 měsíce, využijte možnosti, kterou nabízí naše účast
v projektu Pardubického kraje.

Již devátým rokem uspořádala Koalice nevládek Pardubicka
ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a neziskovými organizacemi Pardubického kraje oslavu
Dne Země. Program spojený s oslavami přišlo navštívit
v pátek 26. dubna na Pernštýnské náměstí téměř devět set
žáků základních škol z Pardubic a okolí. Den Země slaví
každoročně více jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

„Nový start
pro aktivní život v Pardubickém kraji“
Doba realizace: 1.2.2016 – 30.6.2022
Reg.č.projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018
Forma financování:
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu,
konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního
rozpočtu České republiky.
Popis projektu
Hlavním cílem projektu je snížení počtu nezaměstnaných osob
prostřednictvím jeho aktivit. Účastí v projektu a absolvováním
jeho aktivit zvýší nezaměstnaní svoji šanci na uplatnění na trhu
práce. Do projektu vstoupí 716 osob spadajících do cílové skupiny, 92 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 266 nastoupí na
společensky účelné pracovní místo.
Projekt zajišťuje
nejen ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také
individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.
Jaký problém projekt řeší?
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti
ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění
na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom
celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o
zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které
na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či
evidence na úřadu práce - ztráta motivace,sociálních jistot apod
.
Pro koho je projekt určen?
Projekt je zaměřen na složenou cílovou skupinu uchazečů o
zaměstnání (UoZ), kterou tvoří UoZ do 25 let věku
a UoZ nad 50 let, současně v obou případech musí být
v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce.
Více na www.mpsv.cz/upcr. Kontakt na personální útvar
Sdružení Neratov: <petovska@neratov.cz>

Jaké aktivity budou v projektu realizo-

O zahájení oslav se postarali krajský radní pro sociální
péči a neziskový sektor Pavel Šotola, krajský radní pro
životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil a
náměstek primátora města Pardubic Jakub Rychtecký.
„Cílem oslav Dne Země je rozvíjení zájmu o téma globální
ochrany životního prostředí a prohloubení pozitivního
vztahu k živé i neživé přírodě. S environmentální výchovou musíme začínat již v rodině, pokračovat výchovou ve
škole a především sami být příkladem odpovědnosti
k planetě Zemi a jejím přírodním zdrojům,“ vyjádřil se
k významu akce krajský radní Pavel Šotola.
Stánek neratovského sdružení prezentoval především vysoce kvalitní výrobky chráněné dílny Kopeček. Na výrobcích byla patrna především jejich řemeslná kvalita, což
svědčí o velkém posunu chráněné dílny a možnostech
nabídky kvalitní práce postižených směrem k otevřenému
trhu. Náš tým ve složení Marzena Peťovská, Wioletta
Latocha, Bára Cedidlová a Jiří Herynek ml. Měl po celý
den plné ruce práce. Se zájmem se u stánku zastavil i krajský radní Martin Šotola. Překvapil ho především široký
sortiment nabízených výrobků – a to je pro náš tým povzbuzením a impulzem k obchodním aktivitám!
jh

Povedlo se
Babička vychovává svého vnoučka
Péče o Matyáška pro babičku není snadná. Její vnouček má
totiž diagnostikovaný nízkofunkční autismus, psychomotorickou retardaci a hyperkinetický syndrom. Trápí ho také
rozštěp rtu a patra. V květnu loňského roku ale začal navštěvovat přípravný ročník speciální základní školy, kde za
velmi krátkou dobu udělal obrovské pokroky. Najednou už
zvládl být celý den bez plenek, dokázal sníst něco jiného,
než kašovitou stravu a přestal okusovat vše, co mu přišlo
do cesty. A to je obrovský úspěch!
Matyášek jezdí s babičkou na časté kontroly k lékařům,
každá cesta je ale utrpením pro ně oba. Matyášek nesnese
městskou hromadnou dopravu, vadí mu zvuky a hluky
kolem, snadno se rozruší a pak se cítí unavený. Babička ho
proto musí vozit autem, do kterého ale neměl vhodnou
autosedačku. Z té „sériové“ se Matyášek vždycky po chvíli
dostal ven. Rodina proto potřebovala novou autosedačku,
která je pro Matyáška pohodlná a hlavně bezpečná. Babička bohužel není schopná na ni v krátké době našetřit, proto
požádala o pomoc Patrona dětí.
Jsem Matyáškova asistentka na základní škole. Matyášek
byl prvním človíčkem, o kterého jsem se jako asistentka
začala starat. K nám do školy nastoupil v květnu 2018 a už
teď dělá obrovské pokroky. Je to neuvěřitelný bojovník a
šikulka. Mám ho moc ráda a věřím, že on nám všem ještě
ukáže, co v něm je. Matyášek má kombinované postižení a
poruchu autistického spektra. Je plně odkázaný na pomoc
druhých, sám se nedokáže najíst, dojít si na WC, jeho chůze je hodně nestabilní. Máťa má ještě mladší sestřičku
Karolínku, která je naštěstí zdravá. Obě děti vychovává
babička a má za to můj obrovský respekt.

Burza práce
Závěrem března jsme se zúčastnili Burzy práce, kterou
organizoval úřad práce z Ústí nad Orlicí. Ve složení Majka Peťovská, Marie Svobodová a já jsme prezentovaly
výrobky naší zahrady v Žamberku. Přitom jsme komunikovaly s potenciálními uchazeči o možnosti zaměstnání u
nás. A výsledek se dostavil v podobě nového zaměstnance, který již pracuje v zahradnictví v Žamberku.
Wioletta Latocha

Pálení čarodejnic
Jako každý rok, i letos nás mateřská škola pozvala na společné pálení čarodějnic, spojené s opékáním buřtů. Počasí
nám naštěstí přálo, takže si to všichni moc užili. Těšíme se
na příště.
Nebo něco takového. Díky.
Petr Žitný

Společně jsme vybrali celou částku 58 765 Kč!
Děkujeme. Zuzana Fousková, asistentka pedagoga – „Patron“

Děkujeme hokejistům!!!
V březnu 2019 se na Okresním turnaji v Rychnově nad
Kněžnou uskutečnila sbírka pro Matyáška na výše zmíněnou autosedačku. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat HC Rychnov nad Kněžnou, HC Čestice a Divočákům
ze Žamberka a všem jejich rodičům. Velice si vážíme vašeho zájmu o Matyáška. Všichni, kdo dokáží podat pomocnou ruku tomu, koho vlastně vůbec neznají, si zaslouží
veliký obdiv. Vybraná částka byla neuvěřitelných 9.600
Kč. Ještě jednou z celého srdce DĚKUJEME. Petr Žitný

Neratov se těší na zvířátka – bude mít i naučnou stezku
Poměrně dlouhá zima a současné chladné počasí oddálilo
návrat zvířat do sadu pod kostelem. Jejich nastěhování
probíhá právě nyní. Expozice bude rozšířena o tři voliéry,
které byly vyrobeny díky podpoře od společnosti Dibaq
ze Žamberku. A plánujeme i doplnění expozice včelími úly.
Zavěšením prvních 20 budek - sýkorníků – byl zahájen
projekt Naučná ptačí stezka. Povede cestou od hospody nad
Neratov, směrem na Vysoký Kořen. Celá naučná stezka
bude dobře schůdná i pro děti – v délce cca 2,5 km. Kromě
ptačích budek rozmístíme i několik domků pro hmyz. Vše
bude popsáno včetně navigačního zaměření. Veškeré
podrobnosti a fotografie uvedeme v dalším NvN.
red

Koncert sboru Kvintus
Sbor KVINTUS vznikl v roce 1983 jako pěvecký kroužek
studentů Vysoké školy strojní a textilní, nyní Technická
univerzita v Liberci. Sbor má v současnosti 20 stálých členů.
V repertoiru pěveckého sboru je hudba od dob gotiky až po
současnost.
Sbor vede Bc. Jiří Doubek, který působí jako pedagog hudební teorie a skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka
v Praze.
V neratovském kostele vystoupil sbor 27. dubna 2019

„Okénko do umění“

-

Josef Čechal
Je tolik míst, která žalují...
zůstaly jenom zdi
trčící vyčítající
poničené
a ten stesk kolem nich
to pusto a prázdno
A byly kdysi plné života
zněly zpěvem a modlitbou
nebo jen lidským smíchem
někomu v nich bylo dobře
trpělo a umíralo se v nich
než přišel krutý den
a někdo hodil smolnou louč do krovů
anebo jen lhostejnost těch potom
začala své dílo
Teď už je to jen holý kámen
------------někde zachované ostění
nebo náznak okna stejně marného
Houština křovisk
rámuje tu vlhkou bídu
lopuch a kopřiva drží stráž Nejvíce je mi líto kostelů
a opuštěných hřbitovů kolem
Bože můj
nad srdci zpustošenými
a ponechanými sobě
se ustrň a smiluj!

Josef Barták:
Neratov a Vrchní Orlice, 2018, kresba tužkou, 29x21 cm

Ing. Josef Barták
Narozen 1942 v Ostravě. Po mamince má kořeny ve Vrchní
Orlici a Neratově. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové
školy v Uherském Hradišti a Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu. Po škole se věnuje převážně designu interiérů a nábytku. Podílel se na úpravách a renovacích i řady
církevních prostorů. V roce 1991 založil společnost FORM,
kde dosud působí jako designér a interiérový architekt. Kresbě, grafice a ilustraci se věnuje jen příležitostně.
O reprodukované kresbě řekl:

Josef Čechal
Narozen 3. 6. 1922 v Moravské Svratce,
zemřel 1. listopadu 1996 při bohoslužbě na prosečském
hřbitově.
Farář, básník, kreslíř…
V Proseči působil od r.1956. Dočasné působení se proměnilo
v životní lásku k prosečské farnosti. Jako dar prosečské farnosti nechal zhotovit sochy sv. Anežky a sv. Zdislavy (jak říkal
„v rámci feminizace kostela“). Napsal sbírku básní „Trnutí“.

„ Kresbou jsem chtěl vyjádřit smutek
. nad osudem obce Vrchní Orlice
a naději do budoucna
nad zmrtvýchvstáním Neratova.“

Ve spolupráci s redakcí připravil Pavel Herynek. Fotografii otce
Josefa Čechala poskytla ze svého archivu paní Anička Černá z Proseče

Neobvyklý příběh
Během přípravy „Okénka“ mně bratr Pavel zprostředkoval komunikaci s panem Josefem Bartákem
z Hlučína, který je autorem reprodukované kresby.
Neratov a Vrchní Orlice jsou jeho srdeční záležitostí,
neboť zde má kořeny jeho rodina – pochází odtud maminka. Čtyři sourozenci jeho dědečka se odtud kolem
roku 1890 vystěhovali do USA… Poslal mi také článek,
který vydaly Hlučínské noviny. Při besedách s přáteli
rád vyprávěl příběhy o Neratovu. Jeho nabádání
k návštěvě tohoto kraje inspirovalo pět kamarádů
k naplnění neobvyklého putování. Oslovil jsem autorku
článku, paní Ivanu Gračkovou, a ta dala svolení celý
článek poskytnout čtenářům NvN. Poděkovat na dálku
musím i ostatním členům redakce Hlučínských novin –
paní Neničkové a panu Kubíčkovi. Za ochotnou a laskavou komunikaci. Právě uvedený příběh inspiroval pana
Josefa Bartáka ke kresbě uvedené v „Okénku“. Samozřejmě musím vzít v úvahu jeho vřelý vztah ke kraji
jeho předků… A do třetice: nedalo mi, než pozdržet
báseň prosečského faráře Josefa Čechala. Původně byla
totiž připravena pro velikonoční NvN. Věřím, že vás
tyto dvě stránky nejen obohatí, ale i povzbudí.
jh

Pětidenní zimní putování do Neratova, aneb jak pět chlapů hledá klid v duši
„Více jak 180 kilometrů vytvořilo prostor pro test i pro modlitbu“
Byl to trochu bláznivý nápad, přiznává dnes pět kamarádů
z Hlučínska, kteří se rozhodli, že absolvují pětidenní pěší
pouť do Neratova v Orlických horách, dlouhou 183 kilometrů. Vyrazili v úterý 12. února od kostela sv. Jana Křtitele v
Hlučíně, cílem jejich cesty byl poutní chrám Nanebevzetí
Panny Marie, který již bezmála třicet let opravuje místní
farář Josef Suchár. S myšlenkou duchovní pouti, na které si
její účastníci sáhli na dno svých fyzických sil, přišel Kamil
Jarošek z Hlučína. Získal pro ni Vladimíra Chlebiše z Hlučína, Jiřího Liberdu z Bobrovníků, Jiřího Jaroše z Hatě a
Tomáše Lazara z Darkovic. Pět chlapů s obstojnou fyzickou
kondicí a s křesťanskou vírou v srdci putovalo zimní krajinou Opavska, Nízkého Jeseníku, Hanušovické vrchoviny a
Orlických hor. Každý z nich pouť za něco obětoval a provázel ji modlitbou. Prošli postupně Moravskoslezským,
Olomouckým a Pardubickým krajem a cestu zakončili v
Královéhradeckém kraji. V hlubokém sněhu se neobešli bez
sněžnic, na zledovatělých úsecích použili nesmeky. „Prožívali jsme jak krize, hlavně fyzické, tak i nadšení a pocit
štěstí, který přicházel vždy po dokončení jednotlivých
etap,“ prozradil Vláďa Chlebiš.
„Po 183 kilometrech a pěti dnech jsme v sobotu v podvečer
došli do Neratova za zvuků nových zvonů, které se teprve
loni v prosinci po 73 letech vrátily do nových bání místního
poutního kostela. Naše putování jsme v neděli zakončili mší
svatou pod skleněnou střechou chrámu. Od pana faráře se
nám dostalo vřelého přijetí a také malé exkurze v místním
pivovaru. Prohlídky pivovaru se zúčastnily i naše rodiny,
které nás, zcela znavené, ale šťastné, přijely vyzvednout,“
vypráví Jirka Jaroš. A proč se právě Neratov stal cílem
poutě pětice mužů, kteří chtěli nejen podat fyzický výkon,
ale také si srovnat své osobní hodnoty? Kdysi živá obec a
známé Mariánské poutní místo, navštěvované poutníky
z okolí Orlických hor i z širokého okolí

sousedního Kladska, v minulosti nazývané Bärnwald, má
velmi pohnutou a inspirativní historii. „Na rozdíl od stovek
zaniklých obcí českého pohraničí dnes zažívá
zmrtvýchvstání a je důkazem toho, co všechno zmůže jedinec, v tomto případě katolický kněz, čerstvý šedesátník
Josef Suchár,“ upozorňuje hlučínský architekt Josef Barták.
Rodilý Brňák, vyučený elektrikář a později tajně vysvěcený
Josef Suchár býval dříve spoluorganizátorem letních mládežnických táborů. Při vytyčování orientačního závodu v
létě roku 1987 se dostal na kopec nad Neratov. Při pohledu
dolů ustrnul, když spatřil zříceninu velkého chrámu s několika chalupami zaniklé obce. Díval se na mohutné kamenné
zdi, dávno bez omítky, s vnitřkem zasypaným zborcenou
klenbou a střechou. V tu chvíli si slíbil, že změní-li se režim, tak kostel obnoví. Když se pak stal farářem v nedalekém Kunvaldu, pozapomenutý slib si vybavil. Povolení
biskupa k obnově chrámu získal za podmínky, že dokáže
znovu oživit i zaniklou, dříve čtyřsethlavou obec, v níž v té
době trvale žili už jen čtyři starousedlíci. „Za 29 let se podařilo úctyhodné dílo, jehož výsledkem je více jak 150
obyvatel s lehčím mentálním postižením a osob ze dna
společnosti. Patnáct dětí v pěstounské péči chodí do speciální školy. Ostatní, podle svých možností, pracují v chráněných dílnách, v restauraci a v ubytovacím zařízení. Někteří
se věnují chovu zvířat, jiní pracují v nově postaveném pivovaru. Organizačně činnost zastřešuje Sdružení Neratov,
které dnes zaměstnává přes 200 zdravotně postižených
pracovníků. Usiluje o soběstačnost, o nezávislost na garantech. A chce být partnerem i pro větší podniky,“ popisuje
Josef Barták, jak se do Neratova vrátil život. Poutní chrám
se skleněnou střechou se mezitím stal pojmem a nadějí,
která dokáže překrýt bezpráví, zlobu i krvavou minulost
roku 1945.
Převzato z Hlučínských novin - se souhlasem autorky, Ivany Gračkové

Naše pozvánky
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Mimořádná příloha NvN – „PONS 21 – Indie 2018“
Se svolením redakce Katolického týdeníku přinášíme čtenářům na dalších stránkách Nově v Neratově kompletní přílohu o cestě Pons 21 do Indie v listopadu minulého roku. Od příštího čísla NvN se s vámi podělíme
o další příběhy, které účastníci cesty do Indie prožili. Redakci Katolického týdeníku děkujeme!
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Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orlických horách 84
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